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mot-ka n-c d-mí
č-lý t-denní hř-b
bot- č-n blech-
t-cho d-ně š-je
str-c vt-p sýr-
c-l t-čka Ř-p

kd-ž c-zí lišk-
ž-to ted- c-n

kr-sa ž-je r-že
shoř- čár- š-pek
rok- prš- br-le

hř-ch such- st-n
šach- kř-žek skr-š
ž-zeň kor-tko kluc-

ch-bička zahradn-k vžd-ť
padaj- ch-ba chlapc-

r-s dávaj- kr-tina
koš-k r-ma tet-čka

okurk- svač-na hrušk-
uvař- ch-stá př-nese

koláčk- zdravotn- nach-stal
lež- buchty J-rka

st-ská se chod-t knížk-



urč-tě kart- kn-žka
omalovánk- svěř-š dortík-

květ-na kousk- nespatř-l
nikd- ž-žala k-tice
zaj-c květin- př-chází
br-le j-st krásn-

př-mhouřil ch-trá oč-
moudr- cest-čka Muchomůrk-

š-ška Dlouh- č-há
Širok- past-čka Bystrozrak-
š-dlo smrk- š-je

kořen- d-vka ch-stá
d-lnička bot- š-kovná

dívk- vš-chni každ-
závaž- hodin- n-c
ručičk- hod-na k-tara

t-še paprsk- uč-l se
panenk- pokoj-k hračk-
aut-čka značk- bud-k

těžk- ož-je jiskr-
dopravn- vuřt- jezd-t

housk- j-ná skleničk-
č-stá noh- urč-tě



hodink- ž-zeň knížk-
sklen-čka prázdnin- pramen-tá
škubánk- ohn-ček taštičk-

j-skra mask- př-ložil
sešit- hořč-ce tužk-
lž-ce tašk- zat-m

svět-lko prš- vlásk-
zn-čil vrásk- př-roda
řízk- prázdn-ny H-nek

uvař-t poh-b večeř-
dárk- pern-k vánočk-

poř-zení zvonk- ř-dil
pokr-vka uš-j teplák-

t-lko ch-til uličn-k
drápk- nezbedn-k dívenk-

seš-t r-bář zař-zení
ostr- n-tě maškar-

kon-k zkoušk- př-stav
úloh- světn-ce česk-

neč-telná ukr-l se c-sař
běžk-ně ř-zek vlak-
větř-k oplatk- ř-kadlo

k-vadélko nat-rám r-bníček



opalován- h-ena slun-t
ch-tlavá nebezpeč- r-jeme

J-tka d-mka Vlád-k
t-den Mart-n n-tek
c-fra K-pr č-slice

ok-nko c-bule k-anovodík
C-písek hr- ž-rafa
sek-ra bř-tva k-blík

Vlast-čka r-nek lod-čka
misk- nož-čka svět-lko

zvon-čka r-s růž-čka
r-sování hon-čka d-mka
př-lákal jahod- hokej-sta
borůvk- př-znat hor-
Tř-nec brambor- j-nak

pohádk- otoč-li těžk-
urč-tě rok- n-cméně
domk- přej- kter-

vesn-čan poklad- obdéln-k
ned-chej jedn-čka k-selá
dět-čky ropuch- d-rka

r-ma hrn-ček r-tíř
lž-čka vlaštovk- nož-k



motyka nic dýmí
čilý týdenní hřib
boty čin blechy
ticho dýně šije
strýc vtip sýry

cíl tyčka Říp
když cizí lišky
žito tedy cín

krysa žije rýže
shoří čáry šípek
roky prší brýle
hřích suchý stín
šachy křížek skrýš
žízeň korýtko kluci

chybička zahradník vždyť
padají chyba chlapci

rys dávají krytina
košík rýma tetička

okurky svačina hrušky
uvaří chystá přinese

koláčky zdravotní nachystal
leží buchty Jirka

stýská se chodit knížky



určitě karty knížka
omalovánky svěříš dortíky

květina kousky nespatřil
nikdy žížala kytice
zajíc květiny přichází
brýle jíst krásný

přimhouřil chytrá oči
moudrý cestička muchomůrky

šiška Dlouhý číhá
Široký pastička Bystrozraký
šídlo smrky šije

kořeny dívka chystá
dílnička boty šikovná

dívky všichni každý
závaží hodiny nic

ručičky hodina kytara
tiše paprsky učil se

panenky pokojík hračky
autíčka značky budík
těžký ožije jiskry

dopravní vuřty jezdit
housky jiná skleničky

čistá nohy určitě



hodinky žízeň knížky
sklenička prázdniny pramenitá
škubánky ohníček taštičky

jiskra masky přiložil
sešity hořčice tužky
lžíce tašky zatím

světýlko prší vlásky
zničil vrásky příroda
řízky prázdniny Hynek
uvařit pohyb večeří
dárky perník vánočky

pořízení zvonky řídil
pokrývka ušij tepláky

tílko chytil uličník
drápky nezbedník dívenky

sešit rybář zařízení
ostrý nitě maškary
koník zkoušky přístav
úlohy světnice česky

nečitelná ukryl se císař
běžkyně řízek vlaky
větřík oplatky říkadlo

kyvadélko natírám rybníček



opalování hyena slunit
chytlavá nebezpečí ryjeme

Jitka dýmka Vládík
týden Martin nýtek
cifra Kypr číslice

okýnko cibule kyanovodík
Cipísek hry žirafa
sekyra břitva kyblík

Vlastička rynek lodička
misky nožička světýlko

zvonička rys růžička
rýsování honička dýmka
přilákal jahody hokejista
borůvky přiznat hory
Třinec brambory jinak

pohádky otočili těžký
určitě roky nicméně
domky přejí který

vesničan poklady obdélník
nedýchej jednička kyselá
dětičky ropuchy dírka
rýma hrníček rytíř
lžička vlaštovky nožík



Datum vytvoření: 7. 4. 2011


